PROTOKÓŁ NR XXXIX/2017
Z SESJI RADY GMINY PYSZNICA
odbytej w dniu 29 grudnia 2017 r.
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Powołanie komisji uchwał i wniosków.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pysznica.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne i prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania tych dotacji.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pysznica na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie
Stalowa Wola na realizację zadania publicznego.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pysznica na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Pysznica na 2018 rok.
Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018 rok.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

Ad 1.
Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych
dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Józef Gorczyca, informując, że w posiedzeniu
bierze udział 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że w porządku obrad w miejsce pkt 7, który
zostaje zdjęty tj. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania tych dotacji.” zostaje dodany pkt w brzmieniu. „Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wydatków niewygasających”.
Nowy porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ad 2.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady
Gminy i przyjęty bez uwag.
Ad 3.
W skład komisji uchwał i wniosków weszli:
Radny – Łukasz Bajgierowicz
Radny – Kazimierz Butryn
Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń.
Ad 4.
Ustną informację z działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Z-ca
Wójta Gminy Pan Aleksander Jabłoński.
Ponadto poinformował radnych, że:
- odebrano drogę – ul. Leśną w Krzakach, której przebudowę dofinansowano z budżetu
państwa ze środków powodziowych oraz odcinki dróg, które były remontowane przez firmę
Inżdróg,
- trwają prace przy rozbudowie i adaptacji części budynku po byłej szkole w Pysznicy na
potrzeby Domu Kultury w Pysznicy,
- przekazano plac budowy dotyczący rozbudowy sieci wodnociągowej i kanalizacyjnej w
sołectwie Sudoły,
- podpisano akty notarialne na działki zbyte w przetargach o których Wójt informował na
poprzedniej sesji,
- odnośnie wycinki dębu w drodze powiatowej na Podlesiu poinformował, że Wójt wydał już
decyzję na jego wycięcie i przesłał ją do ZDP w Stalowej Woli.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał informacje otrzymane od Dyrektora ZDP w Stalowej
Woli odnośnie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Pysznicy do Jastkowic oraz prac
remontowych na poboczach przy drogach powiatowych na terenie gminy Pysznica.
Dyskusji nie było.
Informacja została przyjęta przez radnych.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok omówiła Skarbnik Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXIX/234/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pysznica przedstawiła Skarbnik Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXIX/235/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających omówiła Skarbnik Gminy
Pani Bogusława Sondej.
Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXIX/236/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 8.
Pani Skarbnik zabrała głos w sprawie autopoprawki i uchwalenia budżetu z uwagi na to, że
radni dostali materiały przed sesją. Poinformowała, że autopoprawka zmieniła się w jednej
kwestii tj. przeniesiono z dz. 600 150 000 zł do dz. 926 – kultura i sport na zabezpieczenie
środków na realizację projektu dotyczącego budowy otwartej strefy aktywności w Kłyżowie
i Sudołach w związku z otrzymaną wczoraj informacją dotyczącą planowanego w styczniu
naboru wniosków na w/w projekt. Na prośbę Przewodniczącego Rady Pani Skarbnik
przedstawiła całą autopoprawkę. Przewodniczący otworzył dyskusje nad autopoprawką
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Witold Pietroniec zwrócił uwagę na niezgodność zapisu kwoty w dz. 600 § 60016
– drogi publiczne gminne oraz zapytał z jakiego paragrafu ściągnięto kwotę 30 000 zł. Pani
Skarbnik odpowiedziała, że kwotę 30 000 zł ściągnięto ze środków OPS. Natomiast uwagę
odnośnie kwoty w § 60016 wyjaśniła po przerwie.
- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zadał pytanie odnośnie budowy stref aktywności fizycznej
tj. czy zabezpieczenie środków w kwocie 23 000 zł na ostatniej sesji dotyczy również w/w
projektu i czy są już jakieś szczegóły odnośnie tego projektu. Pani Skarbnik potwierdziła, że
dotyczy to tego samego projektu, kwota 23 000 zł jest realizowana w roku 2017 r. Odnośnie
szczegółów odpowiedziała, że jest na razie informacja o planowanym naborze wniosków.
- radny Pan Witold Pietroniec zapytał się czy projekt jest już przygotowany. Z-ca Wójta
odpowiedział, że projekty są już przygotowane, tylko obecnie wprowadza się małą korektę,
ponieważ zmieniły się wytyczne.
- radny Pan Łukasz Bajgierowcz zapytał się czy 150 000 zł to jest wkład własny czy
zabezpieczenie całego projektu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to zabezpieczenie
całego projektu, prawdopodobnie będzie 50 000 zł do zwrotu. Radny zapytał się czy znany
jest zakres projektu. Z-ca Wójta odpowiedział, że tak, projekt jest do wglądu w urzędzie w
pok. Nr 23 u Pana Świątka.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad autopoprawką, poinformował, że
przedstawienie projektu budżetu i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przez Panią Skarbnik
odbyło się na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Pysznica, radni nie
wnieśli uwag. W związku z powyższym przed przystąpieniem do procedowania budżetu
poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Radny Pan Krzysztof Skrzypek zgłosił techniczną
uwagę odnośnie dzisiaj otrzymanych materiałów tj., ze są 2 załączniki Nr 1. Pani Skarbnik
przyjęła powyższą uwagę.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu. Następnie na prośbę Przewodniczącego Rady
Gminy Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Czesław Pyz odczytał opinię Komisji Budżetu i
Gospodarki Finansowej Rady Gminy Pysznica dotyczącą projektu budżetu. W związku z
brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.
Uchwała Nr XXXIX/237/2017 została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 radnych
głosowało za projektem uchwały).

Ad 9
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w formie dotacji celowej w kwocie

8 800,00 zł na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe wspieranie
pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” realizowanego przez Zakład
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ w Stalowej Woli omówiła Skarbnik Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXIX/238//2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Stalowa Wola
na realizację zadania publicznego w formie dotacji celowej w kwocie 2 400,00 zł na
dofinansowanie zajęć na „Politechnice dziecięcej” omówiła Skarbnik Gminy.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXIX/239/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica
przedstawiła Skarbnik Gminy.
Dyskusji nad projektem nie było.
Uchwała Nr XXXIX/240/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych
jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).

Ad 12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok przedstawił Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sekretarz Gminy Pan
Stanisław Paleń. Przewodniczący Rady nadmienił, że projekt został omówiony na
posiedzeniu Komisji Oświaty, która nie zgłosiła żadnych uwag co do projektu.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy poddał radnym pod dyskusję ustalenie wynagrodzenia dla
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział
w posiedzeniu komisji oraz w czynnościach wynikających z zakresu działania komisji,
które w poprzednim roku wynosiło 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- radny Pan Łukasz Bajgierowicz zaproponował aby pozostawić obecny procent.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pozostawienie 10% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, w wyniku którego zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie
(15 radnych głosów „za”).
Po dyskusji uchwała Nr XXXIX/241/2017 w wyniku głosowania została przyjęta przez
radnych jednogłośnie (15 radnych głosowało za projektem uchwały).
Ad 13
Plan pracy Rady Gminy na rok 2018 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy - Pan Józef
Gorczyca, który został zatwierdzony przez Radę Gminy.
Ad 14
Plany pracy stałych Komisji na 2018 rok przedstawili Przewodniczący komisji:
– Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Pan Kamil Kuśmider;
– Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej - Pani Cecylia Torba;

– Komisji Rolnictwa, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego –
Pan Kazimierz Tofil;
– Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej Gminy – Pan Czesław Pyz.
Plany pracy stałych Komisji zostały zatwierdzone przez Radę Gminy.
Ad 15
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 przedstawił jej Przewodniczący – Pan Kazimierz
Butryn. Plan pracy został zatwierdzony przez Radę Gminy.
Ad 16
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych na posiedzenie mieszkańców
gminy oraz udzielił im głosu:
- Pani Kinga Strus-Kozłowska w związku z kierowanymi wcześniej pismami do
gminy poruszyła kwestię wprowadzenia ograniczeń w tonażu na ul. Sosnowej w
Jastkowicach. Zaznaczyła, że jest to droga gminna, która została wykonana ze
środków budżetu gminy, do cmentarza został położony asfalt, natomiast za
cmentarzem została ona utwardzona, nośność i konstrukcja tej drogi nie jest
przeznaczona do transportu ciężkiego, który odbywa się tam codziennie i z racji tego
gmina jako zarządca tej drogi powinna wprowadzić takie zakazy w ruchu aby nie
niszczono tego mienia publicznego. Zwróciła się do radnych z prośbą o podjęcie
uchwały czy ewentualnie o przystąpienie gminy do procedowania w celu
wprowadzenia takich ograniczeń w tonażu w ruchu na drodze na ul. Sosnowej.
Jednocześnie zaznaczyła, że w żaden sposób nie ograniczy ani odbierze to możliwości
w transporcie czy ruchu tego transportu ciężkiego, ponieważ tak jak przed
utwardzeniem tej drogi tak i dzisiaj ten transport ciężki może odbywać się bez
problemu ul. 1000-lecia, nie niszcząc tej utwardzonej drogi ze środków budżetu
gminy. Dodała, że ten problem poruszany był na posiedzeniu Komisji Ochrony
Środowiska, która to wystąpiła z zapytaniem do Starosty czy przy udzielaniu koncesji
jest wymagane wskazanie dojazdu do miejsca działalności gospodarczej. Uprzedzając
tą korespondencję nadmieniła, że wie , iż takiego wymogu nie ma. Poinformowała, że
na razie nie chce zlecać ekspertyzy, bo zapewne projektując tę drogę gmina miała
obowiązek wskazania przeznaczenia takiego transportu i taka dokumentacja znajduje
się w gminie, są także regulacje prawne, które stricte wskazują jaki transport po jakiej
nośności drogi może się przemieszczać, więc jeżeli Rada nie będzie widziała sensu
aby wprowadzić takie ograniczenia to takie działania będzie musiała podjąć.
Zaznaczyła, że w maju tego roku kolejne środki zostały przeznaczone na reparację tej
drogi po której nie ma już śladu. Na koniec stwierdziła, że min. ze względu na
bezpieczeństwo uczestników ruchu byłoby zasadne wprowadzenie takiego
ograniczenia.
- Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony
Środowiska o udzielenie informacji w tej sprawie. Przewodniczący Komisji Pan
Kamil Kuśmider poinformował, że na posiedzeniu w dniu 14 grudnia Komisja
przyjęła wniosek Pana Edwarda Strus, następnie podjęto decyzję o wystąpieniu na
piśmie do Starosty Stalowowolskiego o uzyskanie stosownych informacji związanych
z wydaną koncesją na wydobywanie kopalin dla Pana Palenia, wyjaśnił, że chodzi
tutaj o konieczność wskazywania konkretnych dróg dojazdu do kopalni na etapie
składania wniosku. Zaznaczył, że po uzyskaniu odpowiedzi od Pana Starosty, na
pierwszym posiedzeniu komisji w nowym roku rozmowy będą kontynuowane, jeśli
będzie taka potrzeba komisja będzie zwracać się również do pracowników Urzędu

Gminy w celu uzyskania dodatkowych informacji, które pomogą wypracować
stanowisko komisji w tej sprawie. Dodał, że Pan Edward Strus zostanie
poinformowany o tym posiedzeniu komisji. Następnie Przewodniczący Rady
zaproponował aby ten temat dokończyć na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego Rady Gminy Pysznica . Radni wyrazili zgodę na propozycję
Przewodniczącego 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, w głosowaniu nie
brała udziału chwilowo nieobecna radna Pani Cecylia Torba).
- Radny Pan Czesław Pyz zabrał głos w tej sprawie. Poinformował zebranych, że
rozmawiał z Panem Paleniem na ten temat, który powiedział, że większość taboru
puszcza przez ul. 1000-lecia ale zdarzają się, że obce firmy, które dojeżdżają do jego
kopalni korzystają z ul. Sosnowej, pomimo, iż sugeruje im dojazd ul. 1000-lecia.
Ad 17
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w imieniu własnym i Wójta
złożył wszystkim życzenia noworoczne i zamknął obrady XXXIX sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Marta Gleich

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gorczyca

